Tarefa 11 – Professora Lúcia
Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Daí
denominarem-se relativos.
01. Assinale o item em que não aparece pronome relativo:
a) O que fazes não está correto.
b) A vida que levo não é fácil.
c) O caminho por que passei é um atalho.
d) Temos que trabalhar aos sábados.
e) O show a que assisti estava lotado.
02. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente:
a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira.
b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida.
c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta.
d) O tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável.
e) O homem de cujo lhe falei ontem é este.
03. Use pronomes relativos para transformar as duas frases dadas numa só:
A-O jogador foi convocado pelo treinador. O treinador irá à Copa do Mundo.
B-Minha irmã comprou o material. Eu precisava desse material.
04. Identifique o pronome relativo e o termo antecedente a que pertencem:
a) No jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam.
b) O carro que comprei é importado.
c) A pessoa a quem me dirigi era recepcionista
d) O cordão que o ladrão roubou é de ouro.
e) A empresa que incentiva os funcionários progride.
05. Complete as frases com pronome relativo adequado:
a) O aluno ----------- estuda, vence. O aluno -------- não estuda, se arrepende.
b) Contemplo o céu, ------- estrelas brilham intensamente.
c) A loja, ---------- dono é aquele senhor, foi assaltada várias vezes.
d) A pessoa ------- mais amei na vida foi Joana.
e) A casa, ---------------- paredes estavam sujas, já foi pintada.
06. Identifique a frase em que não se usa corretamente o pronome relativo:
( ) É um político em cujas palavras não se pode confiar.
( ) Feliz o povo cujo o governo não é corrupto.
( ) Essa é a pessoa de quem eu tanto falo.
( ) Essa é a pessoa cujo amor eu não divido com ninguém.

